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4 Olympische Spelen Sport

Van 1920 tot 1936:
Opmars van de vrouwen
De vijf Spelen van het interbellum, waarin het ideologische
fundament wordt gelegd van de olympische beweging. Als
antwoord op de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog
wordt het toernooi bewust gepresenteerd als plaats van inter-
nationale verbroedering. De beroemde ringen worden geïn-
troduceerd en het IOC wordt een stabielere organisatie die een
wereldwijd aansprekend evenement organiseert. Vanaf 1924
staan de Winterspelen voor het eerst op de agenda. Daarvóór
worden enkele wintersporten nog op de Zomerspelen afge-
handeld. Vrouwen mogen meedoen aan atletiek en turnen. Po-
litieke invloeden komen op, zoals de tijdelijke uitsluiting van
de verliezers van de Eerste Wereldoorlog en vooral de propa-
gandistische uitbuiting van het evenement van Berlijn in
1936. De Amerikanen grijpen in deze tijd de sportieve macht,
behalve in 1936, wanneer de Duitsers de meest succesvolle
deelnemers zijn.

19 2 0
In 1920 wordt in Ant-
werpen voor het eerst
de olympische eed uit-
gesproken. Sporters
en juryleden spreken
sindsdien voorafgaand
aan elke toernooi de
eed uit. Zij beloven zich
aan de regels te zullen
houden. Tijdens het
uitspreken van de eed
moeten de sporters en
juryleden de olympi-
sche vlag met hun lin-
kerhand vasthouden
terwijl zij hun rechter-
hand opsteken.

19 2 4
Vrouwen doen sinds 1900 mee,
maar de eerste Nederlandse vrou-
welijke medaille wordt pas be-
haald in 1924. Tennisster Kea Bou-
man wint met Henk Timmer de
bronzen medaille in het gemengd
dubbelspel. Vier jaar later worden
de turnsters als eerste Nederland-
se vrouwen olympisch kampioe-
nen.

19 2 8
Amsterdam is de geboorte-
plaats van het olympisch
vuur. In 1928 brandt voor
het eerst een fakkel in het
Olympisch Stadion. Een
fakkeltocht zoals nu vóór
het toernooi wordt georga-
niseerd, is er in Amsterdam
nog niet. Pas in 1936 wordt
de olympisch vlam aange-
stoken na een estafette-
tocht die begint in het
Griekse Olympia.

19 3 2
Het eerste officieuze olympisch dorp stond in 1924 in Parijs. Maar
meer dan een aantal inderhaast opgetrokken barakken met wei-
nig comfort waren daar niet te vinden. Pas in 1932 is er in Los An-
geles een echt olympisch dorp. Nog wel alleen voor de mannen.
De vrouwen worden ondergebracht in een hotel verderop. Van

die scheiding tussen de
seksen is vandaag de
dag geen sprake meer.
Tijdens elke Spelen
worden in het olym-
pisch dorp tienduizen-
den condooms uitge-
reikt.

19 3 6
Nazi-Duitsland is in
1936 het toneel van
de Spelen, voor Hitler
hét propagandamid-
del. Hij wil arische
sporters zien winnen,
maar de donkere
Amerikaan Jesse
Owens dwarsboomt
zijn wensen. Hij wint
vier gouden atletiek-
medailles. Hitler
geeft hem geen
hand, maar dat doet
hij bij geen enkele
buitenlander. Owens mag in Duitsland vrij rondlopen, in de VS
moet hij achter in de bus zitten. Hij zegt: „Ik werd niet uitgeno-
digd Hitler de hand te schudden, maar ook niet uitgenodigd op
het Witte Huis.”

Alle zeilers
met een kite
Katja Roose (31), kitesurfster,
nummer één van de wereldrang-
lijst course racing, dat over vier
jaar olympisch is:

Kitesurfen is in de toe-
komst alleen maar belang-
rijker. Ik denk zelfs dat het

grootste deel van de zeilklassen
dan is overgegaan op kites. Het is
veel efficiënter en sneller dan va-
ren met mast en zeil. Ik weet van
verschillende projecten van zeilers
met kites, zoals op een catamaran.

Zelfs de scheepvaart maakt al
gebruik van kites van honderd
vierkante meters. Vrachtschepen
besparen zo dertig procent brand-
stof bij een reis over de oceaan.
Mijn vriend Rolf van der Vlugt
[ook kitesurfer, zevende op de we-
reldranglijst] werkt bij de TU Delft
bij het instituut van Wubbo Oc-
kels. Hij helpt een concept ontwik-
kelen waarbij kites worden ge-
bruikt om energie op te wekken.

Zo’n toepassing zullen we vast
zien bij de Spelen over een jaar of
twintig. Het IOC beseft nu ook dat
het sexier, hipper en groener
moet. Hun plaatje voor over vier
jaar is beachvolleybal op het
strand van Rio de Janeiro met
kleurrijke kites op de achtergrond.

Het IOC zal een schifting willen
maken van de gevestigde sporten.
Wat oubollige nummers zullen
moeten plaatsmaken voor extreme
sporten. Een tweede X Games
[Olympische Spelen voor extreme
sporten] is een stap te ver, ze zul-
len een balans maken van oud en
nieuw. Atletiek hoeft zich vast
geen zorgen te maken, dat hoort
bij de basis van de Spelen.

Ik verwacht niet dat van het ori-
ginele kitesurfen meer disciplines
een olympische status krijgen.
Freestyle [stunts met beoordeling
van een jury] is pas gaaf bij wind-
kracht vier à vijf. Dat is het meest-
al niet op de olympische locaties.
Wel hoop ik dat freestyle wordt
opgenomen bij de X Games.

Nu kitesurfen de olympische sta-
tus heeft, zal de ontwikkeling van
materiaal veel sneller verlopen. Het
is een heel jonge sport en zeker op
het gebied van boards valt nog van
alles te innoveren.

De [wereldzeilbond] ISAF zal
voor Rio de Janeiro ‘box rules’
vaststellen voor fabrikanten. Zo
kan iedereen over vergelijkbaar
materiaal beschikken. Op die ma-
nier hebben rijke landen niet met-
een een voorsprong op Afrika en
Azië. Dat houdt de sport toeganke-
lijk voor iedereen, een mooi
uitgangspunt.

Michiel Dekker

De beste entertainer is de winnaar
Extreme sporten

zijn de toekomst.
Want: jeugdige

kijkers en dát telt
voor sponsors en tv-

zenders. BMX is al
o l y m p i s ch ,

kitesurfen komt
eraan. Ze brengen

een cultuuromslag
met zich mee. Passie

en sfeer zijn
belangrijk, niet wie

het snelst is.

Door Steven Verseput

O nder stampende beats ko-
men de atleten op, er zijn
spectaculaire shows en na
de wedstrijden worden

feestjes georganiseerd. En dat alle-
maal in een decor met een futuris-
tisch design. Zo zien de Spelen in
2048 er ongeveer uit als het aan kite-
surfer Ruben Lenten (24) ligt. En met
feestjes bedoelt hij niet de strak gere-
gisseerde openingsceremonie, de
hossende oranjemenigte in het Hol-
land Heineken House en de soms
slaapverwekkende medaille-uitrei-
kingen.

Nee, dan heeft Lenten het over
hippe beachparty’s bij een onder-
gaande zon, met palmbomen, dan-
sende vrouwen, cocktails en met
sporters die na een lange dag van
strijd samen chillen in een strand-
stoel. Binnen de lange olympische
tradities zou het een kleine cultuur-
schok zijn.

Lenten is niet anders gewend. Hij
is een ‘extreme kiteboarder’, hij voert
de meest bizarre kunststukjes uit bo-
ven het water. Hij is een acrobaat in
de lucht. Bekijk zijn filmpjes op in-
ternet en je bent verkocht. Ride hard &
have a fly day, is zijn motto. Met show,
spektakel en entertainment kan het
Internationaal Olympisch Comité
(IOC) een nieuwe generatie sportlief-
hebbers aan zich binden, denkt Len-
ten. „Al die tijd-gerelateerde sporten
zijn gewoon saai om naar te kijken.
Het lijkt mij gaaf als ze van elke sport
een show eromheen maken, zo bena-
der je de sport van verschillende kan-
ten.”

Extreme sporten zijn in opkomst.
En dat heeft het IOC begrepen.
Snowboarden (sinds 1998 op het pro-
gramma), BMX (sinds 2008), halfpi-
pe skiën (vanaf 2014) en kitesurfen
(vanaf 2016) zijn olympisch gewor-

den. Stuk voor stuk mediagenieke
sporten, vaak vanuit het niets groot
geworden. Het zijn sporten met een
levendige subcultuur, deelnemers
scoren ook met uiterlijk, gedrag en
bijnamen. Soms is de showfactor be-
langrijker dan de competitie zelf. De
onderlinge band tussen de atleten is
groot en sociale media worden volop
ingezet. De achterban: jongeren die
tijdens hun zomervakantie gaan
golfsurfen aan de Franse westkust en
in de kerstvakantie de Alpen intrek-
ken om te snowboarden.

D at het IOC deze sporten
omarmt, past binnen de
verjongingskuur. Lange
tijd moesten de sportbe-

stuurders op het IOC-hoofdkwartier
in het Zwitserse Lausanne weinig
hebben van de extreme sporten,
maar nu lijkt het steeds gevaarlijker
en sneller te moeten. Het doel: een
jonger publiek aantrekken. „We
moeten het programma verjongen,
we moeten het aanpassen aan de
wensen en behoeften van de jeugd,
en niet te conservatief blijven”, zei
IOC-voorzitter Jacques Rogge begin
dit jaar.

Meest recente aanwinst van de
Spelen is kitesurfen, dat over vier jaar
in Rio de Janeiro debuteert. Kitesur-
fen – met een klein surfboard en een
deels opblaasbare vlieger van enkele
vierkante meters – vervangt dan het
windsurfen (de RS:X-klasse). Het
IOC is gecharmeerd van het kiteboar-
den vanwege de snelheid en het spek-
takel. In Rio de Janeiro is de snel-
heidsvariant te zien – course racing:
een wedstrijd van tussen de tien en
vijftien minuten langs een parcours
van boeien. Voor freestyle, het uitvoe-
ren van stunts voor een jury, is nog
geen plaats.

Zal de trend zich de komende ja-
ren doorzetten en gaan de nieuwe,

extreme sporten deels domineren?
Komt er een olympisch programma
met sportklimmen, downhill fiet-
sen, skateboarden en wakeboarden,
in plaats van ‘oude sporten’ als klei-
duivenschieten, handboogschieten,
badminton en schermen? En waarom
de ‘saaie’ tien kilometer schaatsen op
de Winterspelen niet vervangen door
het zeer populaire crashed ice ( wa a r b ij
vier schaatsers die zich door een ijs-
kanaal vol hindernissen naar bene-
den storten)? Het antwoord is aan het
I OC.

„Ze zouden nog meer van dergelij-
ke sporten moeten toelaten”, zegt
sportmarketeer Frank van den Wall
Bake. Het is simpel, legt hij uit: jon-
ge, dynamische sporten trekken
jeugd aan, waardoor sponsors en te-
levisiezenders geïnteresseerd zijn.
Tegelijkertijd zijn de traditionele
sporten – zoals voetbal, schaatsen en
tennis – volgens hem aan het vergrij-
zen qua tv-kijkers. Kortom: mee in de
vaart der volkeren.

De sportmarketeer vindt dat het
IOC een viertal eisen aan internatio-
nale sportbonden zou moeten stellen
om sporten aansprekend te maken
voor jongeren, en daarmee toe-
komstbestendig: toegankelijk, aan-
trekkelijk, dynamisch en sexy. Als je
niet aan die criteria voldoet, wordt de
sport van het olympische program-
ma geschrapt, als het aan Van den
Wall Bake ligt. „Het IOC zou daar een
voortrekkersrol in moeten nemen.”

Het probleem bij extreme sporten
is dat ze vaak niet vertegenwoordigd
worden door grote internationale
sportbonden, zegt Hein Verbruggen,
erelid van het IOC en thans voorzit-
ter van SportAccord, een koepelorga-
nisatie voor 91 sportfederaties. Zo
probeerde het IOC vijf jaar geleden
skateboarden op het olympische pro-
gramma te krijgen. Een lastige ope-
ratie, want de extreme sport viel niet
onder een bond die het IOC erkende,
en moest daarom worden onderge-
bracht bij wielerunie UCI, wat niet
lukte. Verbruggen: „De UCI heeft
niks met skateboarden. Van belang
is: wie kan de extreme sporten verte-
genwoordigen en welke van de 26
sporten maakt plaats?”

Wees voorzichtig met vernieu-
wen, zegt Hein Verbruggen. Sla niet

door, is zijn boodschap. „Mensen as-
sociëren de Spelen met traditionele
sporten. Dat imago moet je behou-
den, je moet niet je product aantas-
ten. Natuurlijk moet je nieuwe spor-
ten toevoegen, maar het gaat om de
juiste balans tussen oude en nieuwe
sporten.”

E xtreme sporten zijn de af-
gelopen jaren op hun eigen
manier mainstream ge-
worden. Niet via de ge-

baande paden van de sportbonden,
maar via commerciële organisaties.
Een goed voorbeeld zijn de X Games,
de ‘Olympische Spelen’ van de extre-
me sporten, die sinds de eerste editie
in 1995 door tienduizenden bezoe-
kers worden bezocht. Grote organi-
sator achter de X Games is de Ameri-
kaanse sportzender ESPN. En ener-
giedrankproducent Red Bull dankt
zijn naamsbekendheid deels aan
spektakelevenementen op het ge-
bied van stuntvliegen, kitesurfen,
crashed ice en klifduiken. De events
trekken jaarlijks honderdduizenden
b e z o e k e r s.

Wat staat ons te wachten als er
meer spectaculaire sporten bijko-
men? „Het succes van dit soort spor-
ten is te danken aan het gevoel van
vrijheid en ongedwongenheid”, zegt
Alex Schuttert van Exventure, dat
sportevenementen organiseert.
„Veel extreme sporters willen hun
sport niet in competitie beoefenen,
maar lekker met vrienden bezig zijn
en elkaar pushen mooie tricks te
doen. Deelnemers lenen elkaar mate-
rialen in geval van pech. Het klinkt
misschien wat soft, ze willen alle-
maal echt wel winnen, maar de ge-
deelde passie voor hun sport staat
daar nog boven”, aldus Schuttert.

De Spelen staat dus een cultuur-
omslag te wachten, met de niet te
stoppen opmars van extreme spor-
ten: een goede vibe rond de olympi-
sche wedstrijdaccommodaties wordt
belangrijker dan de prestaties. Vrij-
heid en blijheid als voornaamste
doel. Of, zoals Ruben Lenten het
zegt: „Kitesurfen doe ik voor het ge-
voel. Niet voor een tijdgerichte pres-
tatie, who cares?”

Dat zal je een marathonloper
nooit horen zeggen.

Wedstrijd als één
lange commerciële
manifestatie

Door Mars van Grunsven

H et was alweer vijftig jaar
geleden dat Lance Tap-
ley de basketballers van
zijn geliefde Boston Cel-

tics live had zien spelen. Een bezoek
van de Miami Heat, met superster Le-
Bron James in de gelederen, had Tap-
ley naar het stadion gelokt. De oude,
deels uit hout opgetrokken Garden,
was inmiddels vervangen door de ge-
likte TD Garden, vernoemd naar
hoofdsponsor Toronto-Dominion
Bank. Maar er bleek meer veranderd.

„Ik was gechoqueerd”, schreef de
fan op het blog League of Fans. „Alle
commercie, aanbidding van spekta-
kel en partijdigheid in het Ameri-
kaanse leven leken te zijn terugge-
bracht tot drie helse uren in een oog-
verblindende, oorverdovende grot.”

Het speelveld werd gedomineerd
door gigantische videoschermen
waarop continu herhalingen en clo-
se-ups werden vertoond, zo be-
schreef Tapley, waardoor het verlei-
delijk was om naar die schermen te
kijken in plaats van de spelers op het
veld. Tijdens dode spelmomenten
werden op diezelfde schermen com-
mercials getoond of prees de omroe-
per in het stadion verkochte waren
aan. De arena was omringd door fel-
kleurige reclameborden: Bud Light,
New Balance, Dunkin’ D o n u t s.

Zodra de fans dreigden in te zak-
ken, verschenen op de schermen de
woorden ‘Luider, Luider, Luider!’ Te -
gelijkertijd leek het alsof de wed-
strijd zelf onmogelijk boeiend ge-
noeg kon zijn om de kaartjes van
meer dan 100 dollar te rechtvaardi-
gen. Dus waren er tussen de speel-
kwarten danseressen, een loterij en
een vrijeworpenwedstrijd.

De stadionervaring die Tapley be-
schrijft, isslechts éénvan devele voor-
beelden van hoe de commercie de
Amerikaanse sport domineert. Voor-
al dankzij de televisie, nog altijd het
primaire medium voor de fan, trans-
formeren het bedrijfsleven, de recla-
mewereld en sportmanagementbu-
reaus de fans tot consumenten. Het
lijkt de fans niet te deren. Sport kij-
ken, of dit nu in het stadion of op tele-
visie gebeurt, staat nu eenmaal gelijk

aan het absorberen van oneindig veel
commerciële uitingen. Dus is er ook
niets raars aan dat Miami Heat (bas-
ketbal) in de American Airlines Arena
speelt of New England Patriots (Ame-
rican football) in het Gillette Stadi-
um. En kunnen teams niet alleen van
eigenaar veranderen, maar ook van
locatie.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1957,
toen de Brooklyn Dodgers, een van de
succesvolste honkbalteams uit de
Amerikaanse geschiedenis, naar Los
Angeles verhuisden. Vanaf dag één
had het nieuwe team, de LA Dodgers,
zijn eigenfans. Iets dergelijksstaat nu
ook in Brooklyn te gebeuren, waar als
onderdeel van een stadsvernieu-
wingsproject een nieuw basketbal-
stadion verrijst: het Barclays Center.
De spelers worden de Brooklyn Nets,
voorheen de New Jersey Nets.

Trek de ontwikkelingen in de
Amerikaanse sport door naar de Spe-
len en je kunt je afvragen of op een
dag de landenteams vervangen zijn
door gesponsorde teams. „Gaat niet
gebeuren”, zegt een onlangs bij tv-
zender NBC vertrokken topmanager
die verantwoordelijk was voor de
sponsoring van de olympische uit-
zendingen. „Dat is te zeer in strijd
met de essentie van het evenement:
de intentie om landen te verbroede-
ren door elkaar op vreedzame wijze
te bestrijden.”

De manager, die alleen op basis
van anonimiteit wil spreken uit
angst voor rechtsvervolging, ziet wel
gebeuren dat bijvoorbeeld het Ame-
rikaanse team nog agressiever ge-
sponsord gaat worden door General
Motors en Coca-Cola. „Zelfs tot aan
het punt waar de sporters buiten de
wedstrijden erbij lopen als professio-
nele autocoureurs .”

Ook guerrillamarketing neemt
toe, denkt de oud-NBC-manager. „In
Burger King-reclames wordt ge -
vraagd: ‘Ben jij al klaar voor het grote
evenement?’ Zo associëren bedrijven
zich met de Spelen zonder daadwer-
kelijk sponsor te zijn.”

Jules Boykoff, een politicoloog van
de Pacific University die aan een kri-
tisch boek werkt over de Spelen, ziet
een harde vercommercialisering.
„Het IOC heeft de Spelen in een com-
merciële bonanza veranderd”, schreef
hij deze maand in een opiniestuk in
The New York Times. „Zelfs de over-
dracht van de olympische fakkel is ge-
commercialiseerd:het IOCliet defak-
kel deels dragen door IT’ers en mar-
keteers van grote sponsoren.” Ter on-
dersteuning voerde Boykoff een oud-
marketingdirecteur van het IOC op
die de Spelen „’s werelds langste com-
mercial” noemde. Dat klinkt als Bos-
ton Celtics-Miami Heat.

Als Amerika het
voorland is, worden
landenteams
gesponsorde teams en
zullen loterijen de
wedstrijden opleuken.

De toekomst van
de Spelen volgens
Katja Roose

Kitesurfer Ruben Lenten
Foto Len10.com

Motorcrossers vorige maand tijdens de Red Bull Scramble in Eisenerz,
Oostenrijk. Foto Reuters

Sport wordt amusement
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